
Vedtekter Smøla kulturskole  
 

Smøla kulturskole eies og drives av Smøla kommune, ligger under enheten Smøla ungdomsskole og 

er et opplæringstilbud i musikk, dans, kunst og kultur.  

Kulturskolen har base i lokalene til Bakkamyra skole, men driver undervisning på alle kommunens 

skoler. Kontorsted er på Smøla ungdomsskole. 

 

Målgruppe 
Kulturskolens hovedmålgruppe er barn og unge, men voksne kan tas opp som elever på ledige 

plasser. Tilbud for voksne gis kun såfremt dette ikke hindrer opptak av elever i hovedmålgruppen. 

 

Tilbudet kan omfatte 
 Musikk: Instrumental og vokal opplæring, samspill i mindre grupper, kor, musikk for 

funksjonshemmede. 

 Dans fra 4 år og oppover 

 Sceneteknikk: Opplæring i lyd og lys 

 Billedfag 

 Drama og teater 

 Kajakk og friluftsliv 

 Kulturskolen selger tjenester til andre aktører i kommunen. Dette kan eksempelvis være 

dirigent og instruktør-tjenester, musikklærere til grunnskole, sangstunder for eldre. 

Tilbudets omfang varierer fra år til år, avhengig av økonomi, lærerdekning og antall søkere. 

 

Undervisning 
En undervisningstime tilsvarer 25 minutter pr. uke i 35 uker for enkeltundervisning, eller 40-60 

minutter pr. uke for gruppeundervisning. 

Dersom en elev grunnet lærers fravær, mister to eller flere oppmøter på høstsemester, eller tre eller 

flere oppmøter på vårsemester, vil det bli gitt reduksjon i elevavgiften. 

Kulturskolens elever vil få tilbud om å delta på minst én konsert i løpet av skoleåret. 

 

Søknad/ utmelding 
Hovedopptak gjøres en gang årlig i mai/juni. Søknadsfrist kunngjøres, men søknader mottas gjennom 

hele året. Kulturskolen har åpent opptak så lenge lærerdekning og økonomi tillater det.  

Ved stor søknad opprettes ventelister, og elever tas opp fortløpende om en elevplass blir ledig. 

Elever som får tildelt elevplass over 4 uker etter semesterstart, får redusert semesteravgift.  

Eleven beholder sin plass, til han eller hun selv velger å melde seg ut. Frist for dette er 1.juni for 

høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.  

Skulle en elev ønske å melde seg ut før utmeldingsfristen, kan en slippe å betale semesteravgift så 

fremt det er elever på venteliste som kan ta over plassen. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. 



Ved lengre tids sykdom (mer enn 4 uker, legeerklæring må fremvises), og ved fraflytting, reduseres 

elevavgiften i forhold til den tid eleven ikke har fått undervisning. Det gis moderasjon i henhold til 

gjeldende betalingsregulativ.  

Utmelding skjer via skjema som ligger på nettsidene til Smøla kommune. 

Priser 
Elevavgiftene indeksreguleres årlig og blir fakturert to ganger per år.  
Det gis 30% rabatt på disiplin nr. 2 (og 3 osv.) hvis en elev deltar i flere disipliner.  
Det gis også 30% rabatt for søsken nr. 2 (og 3 osv.) 

Elever som uten oppgitt grunn ikke betaler innen oppgitt frist, kan utestenges fra undervisningen. For 
lengre tids sykdom (mer enn 4 uker), og ved fraflytting, reduseres elevavgiften i forhold til den tid 
eleven ikke har fått undervisning.  

Så langt det er mulig leier skolen ut instrumenter. Elevene må selv dekke vanlig vedlikehold som 
strenger og rør. Evt. skade på et instrument må omgående rapporteres, og evt. reparasjon av skade 
som skyldes skjødesløs behandling, må leietaker betale. Dersom et instrument ikke tilbakeleveres, 
må leietaker betale erstatning tilsvarende pris av nytt instrument av samme kvalitet. 

Leie av instrument, innkjøp gjort til den enkelte elev (undervisningsbøker, personlig utstyr som 
trommestikker, strenger, plekter osv.), utstyrsleie for elever på «Kajakk og friluftsliv», samt 
materialavgift for elever på billedfag faktureres sammen med semesteravgiften. 
 
Kulturskolen opererer med en makspris per familie per kalenderår. Dersom en families aktiviteter 
overstiger maksprisen, reduseres høstfakturaen med det overstigende beløpet. 
Innkjøp gjort til den enkelte elev regnes ikke innunder maksprisen. 
 
For elever over 18 år gjelder en egen semesteravgift, som er noe høyere enn en vanlig elevplass. 
Unntaket er elever på «Aktiv fritid» som betaler for en vanlig elevplass, uansett alder. 
  
Fullstendig prisliste finnes i Smøla kommunes gebyrregulativ. 
 

Venteliste 
Ved stor søknad opprettes ventelister. Elever tilbys plass etter forhåndsgitte kriterier. Disse er:  

- Søknadsdato 

- Søkers alder (eldre elever under 18 år prioriteres) 

- Har eleven plass på andre disipliner i kulturskolen? 

- Kjønn. Ved sterk overvekt at et kjønn på en disiplin, vil det motsatte kjønn prioriteres. 

 


